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Belvárosi érdekvédelmi kör
alsóvárosi polgári egylet
deákvár naszály civilkör
kőkapu baráti kör

Nincsenek célok,
nem jönnek létre
új munkahelyek

Vácott korábban
emblematikus gyárak
sora működött, biztonságos megélhetést
nyújtva az itt élőknek. A rendszerváltást
követő útkeresés során a munkalehetőségek
megfogyatkoztak. A 2010 előtti
városvezetésnek sikerült új fejlődési
pályára állítania a várost, ám ez a folyamat
az elmúlt négy év során megbicsaklott.
Tömegével szűntek meg a munkahelyek,
sokak
élethelyzete
kritikussá
vált.
Nincsenek célok, nem jönnek létre új
munkahelyek, egyhelyben topogunk.

Helyzetkép
Vác, 2010-2014

Vác, a régió korábbi éllovasa, az elmúlt négy év során – a városvezetők
minden propagandisztikus megnyilvánulása ellenére – sajnos a leszakadó
települések közé került. A kormánypárti irányítás dacára a „több, mint
kormányváltás” időszakának vesztesei lettünk. A látszateredmények
nem feledtethetik, hogy az önkormányzat történelmi jelentőségű
vagyoncsonkoláson
esett
át,
eltartóképességünk
meggyengült,
lehetőségeink minden téren beszűkültek. E folyamatok legfájóbb eleme a
munkalehetőségek drasztikus csökkenése és ebből adódóan számos váci
polgár létbiztonságának megrendülése. A kormányzat bevallottan tömegeket
hagy az útszélen, mi pedig itt helyben – elfogadva az elfogadhatatlant –
lényegében semmit nem teszünk a sorsukra hagyottakért, felgyorsítva
ezzel a szolidaritás és a tolerancia gyengülését. Utat tévesztettünk.
Kesergünk, amikor a városban megszűnik egy üzem, de előrelátás és
kezdeményező készség hiányában nem gondoskodunk a kieső munkahelyek
pótlásáról, a tervszerű ipartelepítésről. Elvárjuk, hogy az idegenforgalom
váci szereplői súlyos kockázatokat vállalva fejlesszenek, ugyanakkor nincs
vendégeket garantáló városi koncepció, adó- és bérleti díj csökkentésben
megnyilvánuló támogatás. Büszkén viseljük „A kultúra magyar városa”
címet, de kirekesztő ideológiai megfontolások alapján megakadályozzuk,
hogy Vácott egyetem épüljön. Legfontosabb húzóágazataink (az ipari
szektor, az idegenforgalom, az oktatási intézményrendszer) holtpontra
jutottak.
A városközpontban – a mélygarázs elszabotált átadása következtében
– az elviselhetőség határát súrolja a kaotikus parkolási viszonyok miatti
rendetlenség, az utcák-közterek állapota számos ponton lehangoló képet
mutat. Ebben az önkormányzati ciklusban érdemleges városfejlesztési
tevékenységről nem beszélhetünk. Mindazt, ami e téren történt és történik
az előző vezetés indította el vagy készítette elő. Az eredménytelenség
okai mindenekelőtt a felkészültség és a jövőtervezés hiányára, a város
szakember-gárdájának politikai és személyes bosszúhadjáratokon alapuló
megtizedelésére vezethetők vissza. Vácott a dolgok nem mehetnek tovább
ugyanúgy, mint eddig.

Vác az életem. Minden ide köt. Az ifjúságom, a családom, a barátságaim. A világot e
kapcsolatomban nyert és nyer értelmet. A város éltet, a városért élek. Soha nem fel
az életemet tettem fel, hogy mindennel és mindenkivel szembeszállok, aki hatalmi sz
sorolja az embereket értékes és értéktelen kategóriákba. Aki elzárja a társadalmi el
hagy az útszélen, miközben maga gőzerővel törtet és gazdagodik, aki tehetségtel
város újraegyesítésével, a gazdasági növekedés beindításával minden váci polgá
évtizedes városvezetői tapasztalattal, a feladatok, a felelősség, a siker és az öröm m
ha valaki azt állítja: Vácott minden ugyanúgy mehet tovább, mint eddig. Azaz foly
és a családi-baráti kapcsolatokat is megmételyező, tudatosan gerjesztett megoszt
meg vezetőink hatalmaskodása, ahol az együttműködés a követendő erkölcsi-polit
építeni. Ezt az utat járom.

ez a város nyitotta ki előttem. Mindaz, ami velem történt és történik, a várossal való
lejtettem, hogy honnan indultam. Első generációs értelmiségiként sok évvel ezelőtt
zempontok szerint adagolja a megszerezhető tudást, aki faji, vallási, politikai alapon
lőrejutás, a boldogulás útját a kevésbé tehetősek, a leszakadók elől, aki családokat
lenségével lopja közösségeink jövőjét és reményeit. A politika által kettészakított
ár számára munkalehetőséget és tisztes megélhetést szeretnék biztosítani. Több
megosztásával kívánom szolgálni a város közösségeit. Elfogadhatatlannak tartom,
ytatódhat a hozzá nem értésen alapuló városirányítás, a fékevesztett nyerészkedés
tó politizálás. Olyan városban szeretnék élni, ahol a mindennapjainkat nem keseríti
tikai példa. Vallom, hogy várost építeni csak az tud, aki képes társadalmi békét is
Dr. Bóth János

Programom a helyreállítás
és az építés programja
1. Célom a polgárbarát, civil és szakmai kezdeményezésekből építkező önkormányzat megteremtése. Mert az önkormányzat van értünk
és nem fordítva!
Helyreállítom a városirányítás szétzilált szakmai
hátterét, felszámolom a „haverista-rokonista” összefonódásokat és mindent
megteszek a közjót szolgáló politikai-társadalmi békéért.
2. Tervszerű, átgondolt ipartelepítés révén 2019-ig több ezer (!) új munkahely
létesítésével szeretném a váci családok biztonságos megélhetését,
a fiatalok megtartását elősegíteni. A váci vállalkozók-vállalkozások
a jelenleginél több lehetőséget kell kapjanak saját önkormányzatuktól.
3. A gazdasági növekedés beindítása érdekében mindent megteszek az
általam korábban kezdeményezett, de az elmút négy évben lefújt regionális
állami beruházások, a váci Duna-híd és az M2-es autópálya megvalósulásáért.
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4. Az arra alkalmas városrészekben, mint például a volt húsüzem területén,
lakásépítési programokat szorgalmazok. Újabb járda- és útszakaszok
építésével, a meglévők folyamatos karbantartásával, a kerékpárutak
hálózatának bővítésével komfortosabbá teszem a várost. A Kosdi út-Telep
utca-Deákvári fasor kereszteződésében „valódi” körforgalmat hozok
létre, a vitatott, egyszerűsített körforgalmakat felszámolom. Visszahozom
a zöld-szemléletet a városvezetésbe.
5. Az önkormányzati képviselők egyéni fejlesztési keretének (1000 Ft/lakos/
év) visszaállításával is segíteném a lakókörnyezet szépítését-építését.
A „Virágos Vác mozgalmat” kiegészíteném a „Tiszta Vác mozgalommal”.
6. A városközpont szétzilált parkolási és közlekedési viszonyainak újraszervezésével, a mélygarázs négy éve halogatott ügyének lezárásával és
üzembehelyezésével rendezettebbé, élhetőbbé teszem a belvárost.
7. A mobilgát megépítését a legutóbbi polgármesteri megbízatásom időszakában már előkészítettük. A védmű megvalósítását – az évek óta tartó
halasztgatás után – rögtön elkezdeném.
8. A kommunális adó mértékét csökkenteni fogjuk, mivel a szemétdíj külön is bevezetésre került. A szociális bérlakások bérleti díjának mérséklésével enyhítünk a
lakosság közterhein. A szociális bérlakásra jogosultság ellenőrzésére hozott
megalázó intézkedéseket eltöröljük, a bölcsődékben a gondozási díjat megszüntetjük. Támogató figyelemmel kísérjük az idősek önszerveződő közösségeit.

9. A Naszály-hegyet övező külterületeken élő váci polgárok életét részönkormányzat, a kisváci lakosok ügyintézését posta létrehozásával fogom segíteni.
10. Kiemelt célom Vác egyetemi várossá fejlesztése, a művelődési
intézményrendszer bővítése valamint az idegenforgalmat, a kulturális
és vallási turizmust fellendítő rendezvények folyamatossá tétele.
A városmarketing-tevékenységet szakértők bevonásával új alapokra helyezem.
11. Befejezzük a művelődési központ elhúzódó felújítását és felépítjük
a fiataloknak többször megígért, de nem megvalósult extrémsport-pályát.
Támogatom a tisztességes sporttevékenységet.
12. Erősíteni fogom a közrendet, a köz- és vagyonbiztonságot. Szigorúan fellépek
a
köztéri italozás, az esti-éjszakai randalírozás, a közösségeinket
zavaró „kocsmakultúra” terjedése ellen.
13. Polgármesterré választásom esetén átvilágítom a város kaotikussá tett
intézményrendszerét és végrehajtom az indokolt szakmai, pénzügyi
ésszerűsítéseket. Áttekintem a polgármesteri hivatal tevékenységét és
ha kell módosítok a szerkezetén. Megvizsgálom a városfejlesztő holding
működését és szükségességét is. A szőnyeg alá söpört ügyeket nyilvánosságra hozom és visszaélés esetén kezdeményezem a felelősségrevonást.
Ellenőriztetem a közpénzek felhasználásának törvényességét, a cimboráknak,
családtagoknak adott megbízások jogszerűségét, morális vonatkozását.
14. Vác méltó és alkalmas arra, hogy a Dunakanyar fővárosaként a térség
gazdasági, szellemi, kulturális központja legyen. Társaimmal ezen dolgozom.

Terényi Attila
1. sz. választókörzet

Tisza Zoltán
2. sz. választókörzet

Lengyel László
3. sz. választókörzet

Papp Éva
4. sz. választókörzet

Faludi Zsófia
5. sz. választókörzet

Kiss Zsolt
6. sz. választókörzet

Dobronay Béla
7. sz választókörzet

Zsarnóczay Ferenc
8. sz. választókörzet

Dr. Bóth János
9. sz. választókörzet

Eigen Józsefné
10. sz. választókörzet

utat építettünk
a jövőbe

Az előző városvezetés 2002 és 2010
között nagyberuházások sorát valósította
meg illetve kezdeményezte. Végrehajtottuk a Főutca-főtér programot, megépítettük a belvárosi mélygarázst, elkezdtük
a mobilgát tervezését, előkészítettük a
vasútállomás rekonstrukcióját, döntésre
vittük az M2-es autópálya befejezésének
ügyét és elfogadtattuk a váci Duna-híd
koncepcióját. Utat építettünk a jövőbe. Az
elmúlt négy évben azonban irányváltás
történt: a múltba fordultunk. Az Ön szavazatán is múlik, beállhatunk-e újra a jó
irányba!
Dr. Bóth János
polgármester-jelölt,
Vác polgármestere
2002 és 2010 között

Kiadja 10.000 példányban
az MSZP Vác Városi Elnöksége, felelôs kiadó: Dr. Bóth János

az általunk tervezett
Váci duna-híd

